De: Pilar Casanovas pcasanovas@palaumusica.cat
Tema: Resposta carta 22 de gener
Data: 10 de febrer de 2014 9.57
Per a: pablodbt@gmail.com

Benvolgut Sr. Duran,
En relació a la seva carta de data 22/01/2014 (registre d’entrada 18/2014) i a la conversa que vàrem
tenir el dimecres dia 29, havent-ho comentat amb la presidenta de l’Orfeó i càrrecs executius de la
casa, li afegeixo unes precisions al contingut del meu correu de resposta de data 28/01/2014.
Els ingressos per quotes de socis constaran a la Memòria de l’exercici 2013 detallats per categories.
A la Memòria hi constarà també el nombre de socis per categories.
També, en la informació sobre els comptes de la Fundació, hi apareixeran els ingressos per les quotes
de l’Escola Coral i, com ja ha estat norma darrerament, hi constarà el nombre de cantaires de cada
cor.
Pel que fa a les subvencions que rep d’institucions públiques la Fundació, serà part, tal com deia, de
la informació que el director general donarà a l’Assemblea, però també serà informació que
apareixerà a la Memòria i a la pàgina web, amb detall de la institució, la quantitat i el caràcter
finalista o no que tingui la subvenció.
Li contesto també a la seva carta de data 26/01/14 (registre d’entrada 22/2014).
Segons les dades que consten a la Secretaria de l’Orfeó, la informació sobre nombre de socis i
nombre d’assistents a les assemblees des del 2010 és informació de què vostè ja disposa; perquè li ha
estat lliurada en documents enviats per correu electrònic o bé perquè consta a les actes
corresponents, que se li han lliurat impreses quan les ha sol·licitat.
Finalment, li comunico que en la propera reunió la Junta Directiva tractarà en un punt de l’ordre del
dia sobre la iniciativa de què ens informen en la carta de data 10 de gener (registre d’entrada
24/2014).
Atentament,
!

Jaume Martí i Llobet
Secretari Primer
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Benvolgut Sr. Secretari,
En benefici de tots els socis, i pel bon funcionament de l’Entitat, proposo que l’apartat
d’informació econòmica de la Memòria del exercici 2013 de l’Associació Orfeó
Català, inclogui l’inventari auditat dels ingressos:
1. Numero de socis de l’Associació per categoria. Import mig de la quota per
categoria. Import total de les vendes per categoria de soci.
2. Numero d’alumnes de la Escola Coral per cor. Import mig de la quota. Import
total de les quotes per Cor.
En les anteriors assembles, aquesta informació no estava disponible a la documentació
entregada amb anterioritat, i va ser difícil conèixer-la amb detall durant l’Assemblea.
Proposo que s’inclogui a l’Ordre del Dia de l’Assemblea, informació sobre el criteri
que regirà a les eleccions per la renovació de càrrecs de la Junta Directiva, que tindrà
lloc a una Assemblea Extraordinària, cap el novembre 2014. Quin serà el sistema
d’elecció de candidats? Llistes tancades, candidats individuals o altre ?
I finalment, i tot i que no pertoca directament a l’Associació, però en concordança
amb la transparència que presideix la gestió de l’actual Junta Directiva, demano que
s’informi a l’Assemblea, de l’import de les subvencions a la Fundació Orfeó CatalàPalau de la Música, amb detall de l’entitat que l’atorga, i el programa al que es
dirigeixen. Suggereixo que aquesta informació es faci publica a la Memòria del Palau i
a les pagines webs de l’Associació i de la Fundació.
Li agrairé que m’indiqui quan abans, si amb aquesta sol·licitud queda acceptat el
compromís per part de la Junta Directiva d’incorporar els tres punts anteriors a
l’Ordre del Dia, o si s’escau un altre procediment. En aquest cas, quin son els requisits
i el termini.
A la espera de les seves noticies, rebeu una cordial salutació.
Atentament,

!
!
Pablo Duran
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